Een extra uitkering bij
overlijden?
Geen overbodige luxe!

WAARBORGFICHE Aanvullende waarborg overlijden
Hebt u bij Argenta een tak 21-levensverzekering Argenta-Flexx of Kapitaal Plus? Dan keren wij op de einddatum van het
contract of bij overlijden van de verzekerde de netto opgebouwde reserve (inclusief de verworven winstdeling) uit.
Wilt u dat de begunstigde van uw contract een extra kapitaal ontvangt als de verzekerde overlijdt? Dan kunt u in uw contract
Argenta-Flexx of Kapitaal Plus een aanvullende waarborg overlijden nemen. U hebt daarbij de keuze uit een afbouwende en
een constante waarborg overlijden.

1. Afbouwende waarborg overlijden
1. Afbouwende waarborg overlijden
Welke contracten komen in aanmerking?
Contracten Argenta-Flexx (zonder constante waarborg overlijden).
Wat is het doel van de verzekering?
De afbouwende waarborg overlijden verzekert meestal (een percentage van) het openstaand saldo van een
hypothecaire lening, het afbouwend overlijdenskapitaal. Het verzekerde kapitaal van de afbouwende waarborg overlijden
volgt dan de aflossingstabel van de lening (ten belope van het dekkingspercentage). De afbouwende waarborg overlijden
geldt als schuldsaldoverzekering voor uw lening. Zo bent u altijd correct verzekerd bij overlijden.
Als de verzekerde overlijdt, wordt een vooraf bepaald kapitaal uitgekeerd. Er zijn 2 mogelijkheden:
1.

2.

Uitkering van een verzekerd kapitaal met als minimum de reserve:
het uitgekeerde kapitaal bij overlijden is gelijk aan het afbouwend overlijdenskapitaal of de reserve (het hoogste
bedrag van de twee).
Uitkering van een verzekerd kapitaal bovenop de reserve:
het uitgekeerde kapitaal bij overlijden is gelijk aan de reserve, vermeerderd met het afbouwend overlijdenskapitaal.

Wanneer kan de afbouwende waarborg overlijden worden afgesloten?
Ten vroegste een jaar na de ingang van het contract Argenta-Flexx.
Hoe tekent u in op de afbouwende waarborg overlijden?
Via uw Argenta-kantoorhouder. Om te kunnen intekenen is een medische aanvaarding vereist.
Hoe financiert u de afbouwende waarborg overlijden?
Met de nettopremies (de betaalde premies na afhouding van de van toepassing zijnde kosten en taksen) wordt de
reserve opgebouwd. De risicopremies voor de afbouwende waarborg overlijden worden maandelijks rechtstreeks aan die
reserve onttrokken.
Wat zijn de minimale periodieke premies voor een afbouwende waarborg overlijden?
65 euro per maand, 195 euro per kwartaal, 390 euro per semester of 780 euro per jaar.
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2. Constante waarborg overlijden
Welke contracten komen in aanmerking?
Contracten Argenta-Flexx (zonder afbouwende waarborg overlijden) en Kapitaal Plus.
Wat is het doel van de verzekering?
1.

Argenta-Flexx: uitkering van een verzekerd kapitaal met als minimum de reserve
Als de verzekerde overlijdt, wordt een vooraf bepaald kapitaal of de reserve uitgekeerd (het hoogste bedrag van de
twee).

2.

Kapitaal Plus: uitkering van een verzekerd kapitaal bovenop de reserve
Als de verzekerde overlijdt, wordt een vooraf bepaald kapitaal (minimum 6.250 euro en maximum 85.000 euro)
bovenop de reserve uitgekeerd.

Hoe tekent u in op de constante waarborg overlijden?
Via uw Argenta-kantoorhouder. Om te kunnen intekenen is een medische aanvaarding vereist.
Hoe financiert u de constante waarborg overlijden?
Met de nettopremies (de betaalde premies na afhouding van de van toepassing zijnde kosten en taksen) wordt de
reserve opgebouwd. De risicopremies voor de constante waarborg overlijden worden maandelijks rechtstreeks aan die
reserve onttrokken.
Wat zijn de minimale periodieke premies vooreen constante waarborg?
65 euro per maand, 195 euro per kwartaal, 390 euro per semester of 780 euro per jaar.

Wilt u meer informatie? Dan helpt uw Argenta-kantoorhouder u graag verder. U kunt ook bij ons Contact Center terecht op het
nummer 03 285 51 11 (maandag tot vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur).

Argenta-Flexx en Kapitaal Plus zijn tak 21-levensverzekeringen van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-51, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen btw BE
0404.456.148, Adm. code 0858 - Argenta Assuranties is als verzekeringsonderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 21 te beoefenen. Tak 21verzekeringen zijn levensverzekeringen met een gegarandeerd rendement.Deze waarborgfiche bevat slechts een samenvatting van de algemene voorwaarden Voor
meer informatie raadpleeg ook de financiële informatiefiches op www.argenta.be.
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